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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 

(quyết toán theo niên độ) của tỉnh Sóc Trăng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán, 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời hạn gửi và thẩm 

định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm 

ngân sách (quyết toán theo niên độ) của tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng… năm 

2022 và thay thế Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết 

toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên 

độ ngân sách hằng năm của tỉnh Sóc Trăng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 

Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành./. 

   

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Email: sotp@soctrang.gov.vn 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công báo; 

- Lưu: XD, TH, VX, KT, HC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

DỰ THẢO  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-210-2010-tt-btc-quyet-toan-von-dau-tu-xay-dung-co-ban-116935.aspx
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QUY ĐỊNH 

Thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 

(quyết toán theo niên độ) của tỉnh Sóc Trăng  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND ngày……tháng…..năm 2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công 

nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) của 

tỉnh Sóc Trăng, bao gồm: lập, gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định, thông báo 

kết quả thẩm định quyết toán và chỉnh lý quyết toán. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Hằng năm, kết thúc niên độ ngân sách, các chủ đầu tư, các cơ quan cấp trên 

của chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước và cơ quan tài chính cấp huyện, cấp xã (gọi 

chung là cơ quan tài chính) thực hiện việc lập, gửi, thẩm định quyết toán và 

thông báo kết quả thẩm định quyết toán theo nội dung, nguyên tắc, thời hạn quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử 

dụng vốn đầu tư công và Quy định này. 

Điều 3. Thời hạn gửi báo cáo, thẩm định và thông báo kết quả thẩm 

định quyết toán theo niên độ 

1. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ: 

a) Đối với vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý:  

- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán theo 

niên độ về Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 5 năm sau năm kế hoạch. 

- Chủ đầu tư cấp tỉnh lập và gửi báo cáo quyết toán theo niên độ về Sở Tài 

chính từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 15 tháng 6 năm sau năm kế hoạch.   

- Sở Tài chính tổng hợp báo cáo quyết toán theo niên độ do địa phương 

quản lý gửi Bộ Tài chính trong thời hạn 05 ngày sau khi được Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của năm quyết toán. 

b) Đối với vốn ngân sách do cấp huyện, cấp xã quản lý:  

- Kho bạc Nhà nước cấp huyện tổng hợp, lập và gửi báo cáo quyết toán 

theo niên độ về Phòng Tài chính Kế hoạch trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm 

kế hoạch (ghi rõ vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã).  

DỰ THẢO  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-210-2010-tt-btc-quyet-toan-von-dau-tu-xay-dung-co-ban-116935.aspx


- Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp huyện, xã lập và gửi 

báo cáo quyết toán theo niên độ về Phòng Tài chính Kế hoạch từ ngày 15 tháng 

3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm sau năm kế hoạch.  

- Phòng Tài chính Kế hoạch căn cứ số liệu đối chiếu giữa chủ đầu tư cấp 

huyện/chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã và 

Kho bạc Nhà nước cấp huyện, thực hiện thẩm định và thông báo kết quả thẩm 

định cho các chủ đầu tư. Đồng thời tổng hợp số liệu quyết toán vốn của địa 

phương báo cáo cấp có thẩm quyền và gửi về Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 

31 tháng 3 năm sau năm kế hoạch. 

2. Thời hạn thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán theo niên 

độ: 

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định) cơ quan 

tài chính phải hoàn thành việc thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết 

toán theo niên độ đối với từng cơ quan, đơn vị cùng cấp và các đơn vị trực thuộc 

theo mẫu số 09/QTNĐ ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 

11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

- Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, cấp xã và Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai thực hiện Quy định này. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị báo cáo về Sở Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp./. 

   

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính; 

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Email: sotp@soctrang.gov.vn 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công báo; 

- Lưu: XD, TH, VX, KT, HC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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